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Belligatın bedi' kısmına ait 
bir edebi sanat. 
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Sözlükte "toplamak, bir araya getir
mek" anlamına gelen cem', edebiyat te
rimi olarak birden fazla şeyi tek hüküm 
altında toplama yolu ile yapılan bir sa
natı ifade eder. Arap edebiyatında be
lagata dair eserlerde, "Mal ve çocuklar 
dünya hayatının süsüdür" (ei-Kehf I8/ 
46) mealindeki ayet bu sanata örnek ola
rak gösterilmektedir. Ayette Allah, mal 
ile çocuğu dünya hayatının süsü olmaları 
bakımından cemetmiştir. Aynı şekilde, 

"Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba 
göredir. Bitkiler ve ağaçlar onun emri
ne boyun eğerler" (er-Rahman 55 / 5-6) 
mealindeki ayetlerde de hesap için gü
neş ile ayı, boyun eğme için de nebat ile 
ağacı bir hükümde cemetmiştir. NefT
nin, "Hem kadeh hem bade hem bir şüh 
sakidir gönül/ Ehl-i aşkın hasılı sahib
mezakıdır gönül" beytinde kadeh, bade, 
saki ve ehl -i aşkın sahib-mezakı hük
men gönülde birleşmiştir. 

Cem' sanatı kendi içinde bazı kısırn

lara ayrılır. Bunların sayısını altıya ka
dar çıkaran bölümlernelere rastlanırsa 
da (mesela b k. Ali Cemateddin, s. I 35-136) 
genel olarak üç şekli üzerinde durulmak
tadır. Aslında bunlar da iki ayrı sanat 
olan taksim* ile tefrik*in birleşmesin
den meydana gelmiştir. 

1. Cem' maa't-tefrik. Cem'in tefrik sa
natı ile birlikte kullanılmasıdır ki bir hü
küm altında toplanan iki veya daha faz
la şeyin arasına farklılık koymaktır. "Ge
ce ve gündüzü varlığımıza birer delil kıl
dık. Bir delil olan geceyi kaldırıp yine bir 
delil olan gündüzü aydınlık kıldık" (el-is
ra 17/ I 2) mealindeki ayette gece ve gün
düz Allah'ın varlığına delil olma konusun
da bir hüküm altında birleştirilmiş , son
ra bunların delil olma yönleri arasına 
farklılık koymak suretiyle cem' maa't
tefrik yapılmıştır. Nabfnin, "Bina-yı inti
zam-ı din ü dünyaya edip alet 1 Zebana 
nutk vermiş, güşa vermiş kuwet-i ısga" 
beytinde dil ve kulak önce din ve dün
yanın düzenini sağlayan birer alet ola
rak bir hüküm altında birleştirilmiş, son
ra da bunları biribirinden ayıran farklı 
taraflar belirtilmiştir ki dilin farkı konuş
ma (nutk), kulağın farkı dinleme (ısga) 

kuwetidir. Burada dil ile kulağın din ve 
dünya düzenine alet olmaları cem'dir. 
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Fakat birinin söylemek, d iğerinin dinle
mek özelliğine sahip olması ayrılan yön
leridir, tefriktir. 

Z. Cem' maa't-taksim. Çeşitli şeyleri bir 
hüküm altında topladıktan sonra onları 
ayrı ayrı hükümlere bağlamaktır. "Ben 
ve sen ikimiz de meşgulüz. Ancak sen 
oyun ve eğlence ile ben ilim tahsiliyle" 
örneğinde birinci ve ikinci şahıslar meş
gul olma bakımından cemedilmiş, son
ra ikinci şahıs oyun ve eğlence ile, birin
ci şahıs ise ilim tahsiliyle meşgul göste
rilerek ikiye taksim edilmiştir. Bakfnin, 
"Yayıldı bahs-i la'l-i hatt u halin bağ-ı 
rıdvana 1 Suyun kevser, nebatın ney- şe
ker, hakinabir ettin" beytinde sevgilinin 
dudağı, yüzünün hat ve beni bahsi cen
net bağına yayılmakta önce bi rleşiyor, 

ikinci mısrada ise bunlar sırasıyla cen
netteki kevser, nebat ve toprağa nisbet 
edilerek tekrar ayrılıyorlar. Bu sanatın , 

muhtelif şeyleri önce taksim edip sonra 
da bir hüküm altında bir araya getirme 
şekli de vardır. 

3. Cem' maa't-tefrik ve't-taksim. Bir hü
kümde toplanan iki veya daha çok şey 
arasına farklılık koyup sonra bunları ay
rı ayrı vasıflandırmaktır. ·o gün gelince 
Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşa
maz. İçlerinde bedbaht olanlar da me
sut olanlar da vardır. Bedbaht olanlar 
cehennemdedir. Onlar orada ah edip in
lerler. Rabbinin dilemesi bir yana, gök
ler ve yer durdukça orada temelli kala
caklardır. Şüphesiz rabbin her istediği
ni yapar. Mesut olanlar ise cennettedir. 
Rabbinin dilemesi bir yana, sonsuz bir 
lutuf olarak gökler ve yer durdukça ora
da temelli kalacaklardır" (Hüd I I 1 I 05-
I08) mealindeki ayetlerde önce bütün 
varlıklar, "Hiç kimse konuşamaz" hük
münde toplanmış, sonra bazıları bedbaht, 
bazıları mesut şeklinde vasıflandırılıp 

gruplara ayrılarak tefrik sanatı yapılmış, 

ardından da bedbahtiarın cehenneme, 
mesutların cennete gireceği ifade edile
rek taksirnde bulunulmuştur. Süleyman 
Paşa'nın Mebani'l - inşa'daki şu kıtası 

da bunun için bir örnektir : "Leb-i yare 
aklk-i nab dedim 1 Mu'teriz oldular bü
tün yaran 1 Dediler seng-pare-i Yemen 
o 1 Bu ise gerd-i çeşme-i hayvan". İlk 
mısrada sevgilinin dudağı saf akike ben
zetilmiş , böylece cem' sanatı meydana 
gelmiştir. İkinci mısrada dudak ile aki
kin bu şekildeki cem'ine itiraz edilince 
tefrik meydana gelmiştir. Üçüncü ve dör
düncü mısralarda ise her birinin değişik 
bir vasfı verilerek taksim yapılmıştır. 
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Aralarında 
yakın akrabalık bağı bulunan 

iki kadınla aynı anda evli olma 
anlamına gelen fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "toplamak, bir araya getir
mek, birleştirmek" anlamına gelen cem', 
İslam aile hukukunda bir erkeğin ken
dileriyle aynı anda evli olması haram sa
yılan kadınların durumuyla ilgili olarak 
geçmektedir. 

İslam hukukunda bir erkeğin en faz
la dört kadınla evlenmesine izin veril
miştir. Ancak bu kadınların birbirleriyle 
yakın akraba olmamaları gerekir. Yakın 
akrabalığın kan veya süt yoluyla oluş
ması hükmü değiştirmez. Bu konuda 
genel esas, iki kadından her birinin er
kek, diğerinin kadın kabul edilmesi ha
linde aralarında evlenmeleri haram ola
cak kadar yakın akrabalığın bulunması

dır. Buna karşılık kadınlardan biri erkek 
kabul edildiğinde evlenmeleri haram, di
ğeri erkek kabul edildiğinde evlenmele
ri helal ise cem' sebebiyle geçici bir ev
lenme engelinden söz edilmez. Bu son 
duruma örnek olarak bir erkeğin bir ka
dınla ve onun üvey annesiyle aynı anda 
evli olması hali gösterilebilir. Kadının er
kek· kabul edilmesi halinde üvey anne-


